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Začína sa
veľtrh v Nitre

Príprava
na euro

Aprílová
výroba

Radí
ŽP BYTOS, s .r.o.

Z kolkárskych
súťaží

Čitateľská
súťaž

Zajtra, 17. mája od 8.30 do 13. hod., ste pozvaní do Hutníckeho múzea na Deň otvorených dverí

Na stých kontajnerových nožniciach už strihajú v Trenčíne
Vyhrala kvalita, výkon a spoľahlivosť

Prototyp kontajnerových nožníc CNS 400K, s diesel
pohonom, vyrobený v spoločnosti ŽP GROUP – ŽĎAS,
a.s., získal za technické riešenie na Medzinárodnom
strojárskom veľtrhu v Brne v roku 2000 Zlatú medailu. V
utorok, 6. mája 2008, v ŽDAS − e slávnostne predviedli stý
výrobok tohto typu technologického zariadenia na
spracovanie kovového odpadu.

  Vývojom a výrobou zaria−
dení na spracovanie kovové−
ho odpadu, po ktorých dopyt
z roka na rok rastie, sa spo−
ločnosť  ŽĎAS zaoberá už
štyridsať rokov. Za uvedené
obdobie vyrobili vyše 220
nožníc v  osemnástich ty−
poch rozmerov a strihacej
sily od 100 do 2000 ton. Naj−
významnejšie miesto medzi
týmito výrobkami zaujímajú
kontajnerové nožnice, ktoré
slúžia na strihanie ľahkého a

stredne ťažkého kovového
odpadu na  požadované roz−
mery. Okrem nožníc CNS
400K, so strihacou silou 400
ton, bol v roku 2003 vyrobe−
ný nový typ kontajnerových
nožníc CNS 320K pre men−
šie prevádzky.
  „Na začiatku boli problémy
s konkurenciou, ktorá vyrá−
bala kontajnerové nožnice
lacnejšie, vyhrala však kva−
lita, výkon a spoľahlivosť tých
našich, ktoré našli uplatnenie

na českom trhu i v zahrani−
čí“, konštatoval Miroslav
Šabart, generálny riaditeľ
spoločnosti. „Začínali sme s
dodávkami na český a slo−
venský trh, pred tromi rokmi
sme získali zákazníkov aj z
Nemecka, Poľska, Belgicka,
Rakúska, Ruska a Ukrajiny“,
konštatoval obchodný riaditeľ
Stanislav Hrdina.

    Kontajnerové nožnice vy−
robené v ŽĎAS − e našli svo−
je uplatnenie aj v ŽP GROUP.
V  závodoch a prevádzkar−
ňach ŽP EKO QELET− u,
a.s., strihajú kovový odpad
už na siedmich nožniciach
CNS 400  a predvádzaný stý
výrobok odviezli do prevádz−
ky ŽP EKO QELET− u v
Trenčíne, kde od 12. mája na
ňom už strihajú oceľový od−
pad.
    V súčasnosti  v akciovej

spoločnosti ŽĎAS rozširujú
sortiment nožníc o novú ver−
ziu s elektropohonom, okrem
toho pripravujú nový typ
mobilných nožníc so striha−
cou silou 700 ton a výkonom
20 t/hod. Vysoký výkon, s
možnosťou ekonomického
strihania ľahkého i ťažkého
šrotu, prinesie úspory. Nové
zariadenie bude ponúkané v
dvoch verziách − s diesel
pohonom a elektromotorom.

O. KLEINOVÁ

„Vdychujeme oceli
nový život“

V utorok sa začína
15. medzinárodný

strojársky veľtrh v Nitre
    Medzi vystavovateľmi na 15. medzinárodnom strojár−
skom veľtrhu v Nitre, ktorý sa uskutoční od 20. do 23.
mája, nebude chýbať ŽP GROUP.  Akciová spoločnosť Žele−
ziarne Podbrezová, ŽĎAS, a.s., Žiaromat Kalinovo, ŽP Pra−
ko a TS Plzeň, a.s., budú vystavovať opäť v spoločnom
stánku a ich slogan „Vdychujeme oceli nový život“, zobra−
zuje myšlienku, že kvalita výroby ocele a jej pretvárania
závisí od kvalitných technológií a nesporne od kvalitných
ľudí, ktorí ich ovládajú. Zároveň spoločnosti záleží na ochra−
ne životného prostredia a poukazuje na všestranné apli−
kácie výrobkov, ktoré nájdu široké uplatnenie v mnohých
priemyselných odvetviach.
    Expozícia bude umiestnená v pavilóne M4, v stánku čís−
lo 18, na ploche 135 m2.
Viac informácií o veľtrhu na: www.agrokomplex.sk

ok

„Na začiatku boli problémy s konkurenciou, ktorá vyrábala kontajnerové nožnice lacnejšie, vyhrala však
kvalita, výkon a spoľahlivosť tých našich, ktoré našli uplatnenie na českom trhu i v zahraničí“, konštato−
val Miroslav Šabart, generálny riaditeľ spoločnosti.                                                 F: A. Nociarová

Ilustračné foto: P. Halmos
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Zhováral sa : M. Jančovič
Foto: I. Kardhordová

  Rozpučané stromy, lúky posiate
nádhernými jasnožltými púpavami,
záhrady plné  pestrofarebných kve−
tín, upokojujúca zeleň ihličnatých i
listnatých stromov, v
diaľke štebot vtá−
kov, to všetko do−
tvára zázračnú atmosféru. Príroda
sa prebudila, je tu jar a s ňou nový
život.
   „Byl pozdní večer − první máj −
večerní máj −  byl lásky čas“, napí−
sal pred stosedemdesiatjeden rok−
mi na úvod fenomenálnej lyricko −
epickej skladby Máj najväčší pred−

    Kurzom, ktorý Rada Európy
odsúhlasí v júli, budú prepočí−
tané ceny a platy. Ľudia
si budú môcť za eurá
dovoliť nakúpiť rovnaké
množstvo tovaru a slu−
žieb ako za koruny.
   O definitívnej výške
konverzného kurzu
bude rozhodnuté v júli,
keď by Európska rada, teda
šéfovia vlád a hlavy členských
štátov únie, mali formálne od−
klepnúť odporúčanie Európ−
skej komisie. Mesiac na to sa
začnú ceny v našich obcho−
doch a na dokladoch uvádzať
v dvoch menách. Do konca

tohto roka budú zvýraznené
sumy v korunách, od januára

v eurách.
    Koruna na budúci rok
v polovici januára odíde
z obehu a jej kurz k euru
bude konečný a už sa
meniť nebude.
   Odhady analytikov sa
pri určení konverzného

kurzu líšia. Pohybujú sa od
31 po 33 korún za euro. Hod−
nota kurzu však väčšinu ľudí
bezprostredne neovplyvní.
Ak si domáci sporia a poži−
čiavajú v našich bankách a
míňajú peniaze v obchodoch
na Slovensku, nemusia sa

trápiť aký bude kurz. Na euro
sa totiž preráta všetko, ceny,
platy, dlhy či pohľadávky.
Životná úroveň ľudí sa tak
nezmení.
   Ľudia si len budú musieť
zvyknúť, že ceny a platy budú
číselne nižšie ako v súčasnos−
ti.
   Napríklad, plat priemerne
zarábajúceho človeka na Slo−
vensku, ktorý sa mesačne
pohybuje okolo 20 tisíc korún
v hrubom, bude pri kurze 32,5
koruny za euro zhruba 615
eur. Rožok už nebude stáť
1,90 koruny, ale šesť centov.
Za chlieb, ktorý dnes stojí 33

Tomáš GEMZICKÝ,
Tcú
   − Máj je pre mňa veľmi prí−
jemným mesiacom hneď z
dvoch dôvodov. Okrem prí−
chodu tej pravej jari, keď
všetko kvitne, mám v máji aj
narodeniny. S mojou priateľ−
kou sa chystáme do prírody,
na chatu, určite pre mňa nie−
čo pekné pripravila.

staviteľ českého romantizmu Karel
Hynek Mácha.
   Krásne rozkvitnutá májová príro−
da a zo dňa na deň teplejšie slnečné

lúče, to všetko na−
vodzuje atmosféru
nielen lásky, ale aj

radosti a pohodlia. Láska, to nie je
len bozk pod rozkvitnutou jabloňou
či čerešňou. Najkrajší mesiac v roku
sa spája aj  s najkrajším sviatkom
žien − Dňom matiek. Vôňa jari a vôňa
novorodenca, to sú symboly naplne−
nia túžob nielen matky zeme.

 O. Kleinová

M á j ,  m e s i a c  l á s k y

Zlatica KOJNOKOVÁ,
Tcú:
   − Máj mám veľmi rada. Je
to mesiac, ktorý symbolizuje
nový život. V ľuďoch sa pre−
búdza láska, stretávajú sa v
prírode na opekačkách, guľá−
šoch, kde sa upevňujú medzi−
ľudské vzťahy, aj lásky. Máj
je najkrajšie obdobie celého
roka.

Alena AUXTOVÁ,
Vt:
   − Máj je čas, keď všetko
rozkvitá. Všetko okolo domu
sa zelená a to je čas, keď sa
rada vyberiem von, pracovať
v záhradke. Je to príjemný re−
lax. No podľa mňa by nemal
byť len máj symbolom lásky,
ľudia by si ju mali prejavovať
po celý rok.

Ivan ŠKULTÉTY,
Vvr:
   − V každom ročnom obdo−
bí mám veľa práce, preto sa
máj tejto skutočnosti veľmi
nevymyká. Ak aj mám voľný
čas, po práci, či cez víkend,
venujem sa svojmu koníčku −
autám. Mám priateľku, no je
vzdialená a chýba mi rovna−
ko, či je máj alebo iný mesiac.

Juraj STANČÍK,
Vt:
   − Máj je mesiac, keď sa pre−
búdza príroda, všetko bujne
zelenie. Prebúdza sa telo aj
duša človeka − ja osobne za−
čínam športovať, hlavne kvôli
kondičke a telu. Samozrejme
ma toto obdobie láka von, do
prírody, spolu s deťmi, či so
psom.

 Konečné rozhodnutie o prijatí eura Slovenskom, v júli príjme Rada ministrov pre
hospodárske a finančné záležitosti EÚ (ECOFIN) potom, ako návrh prediskutuje eu−
roparlament na júnovom zasadaní.
   „Slovensko dosiahlo vysoký stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie a je pri−
pravené prijať euro 1. januára 2009. Aby však bolo zabezpečené úspešné prijatie eura,
musí Slovensko pokračovať v úsilí udržať prostredie s nízkou infláciou, byť ctižiadostivej−
šie v otázke rozpočtovej konsolidácie a posilniť svoju konkurencieschopnú pozíciu,” uviedol
európsky komisár pre hospodárske a menové veci Joaquín Almunia.

(Pravda)

KONVERZNÝ KURZ SPOZNÁME V JÚLI

korún, zaplatíme jedno euro a
niekoľko centov.
   Stále bude však platiť, že za
výplatu alebo dôchodok si
budeme môcť kúpiť rovnaké
množstvo potravín za koruny
v decembri, ako za eurá v ja−
nuári.
   Stanovenie konečného kur−
zu závisí aj od toho, či únia
zohľadní len súčasný vývoj

koruny, alebo aj to, ako by sa
koruna vyvíjala, keby sme
euro nezaviedli.
   Ak sa únia prikloní k druhej
možnosti, išli by sme do eu−
rozóny s kurzom, ktorý by bol
silnejší, ako trhový. Výhody či
nevýhody iného ako trhového
konverzného kurzu nepotrvajú
večne.

Ľ. Jančík, Sme

Prečítali sme za vás
V zmysle chorvátskeho zákona o cu−
dzincoch, ktorý vstúpil do platnosti
1. januára 2008, a cieľom ktorého je
ochrana maloletých cudzincov (do 18
rokov), sú predpísané špeciálne pod−
mienky, ktoré je potrebné splniť pri
vstupe, výstupe a tranzite cez úze−
mie Chorvátskej republiky.  Pre deti,
ktoré cestujú v sprievode rodičov,
alebo ako účastníci organizovaných

ciest – školské exkurzie, športové a
kultúrne akcie, atď. sa podmienky
nemenia. Zmeny sa vzťahujú len na
cestovanie maloletých osôb bez
sprievodu rodičov, resp. zákonných
zástupcov a boli prijaté na ochranu
maloletých turistov.

   Maloletý cudzinec bez sprievo−
du zákonného zástupcu musí mať
doklad o súhlase zákonného zá−
stupcu, ktorý musí obsahovať
osobné údaje o zákonných zástup−
coch, osobné údaje o plnoletej
osobe, v sprievode ktorej prichá−

dza alebo odchádza, vyhlásenie o
súhlase, povolení, dôvod pobytu,
dobu pobytu, dobu platnosti povo−
lenia a podpis zákonných zástup−
cov. Doklad o súhlase/povolení,
musí byť overený notárom. V prí−
pade, že nejde o občana krajiny
EÚ,EHS a Švajčiarska, musí byť
doklad preložený do chorvátskeho
jazyka súdnym prekladateľom.

Poďakovanie
V mene Klubu sclerosis
multiplex ďakujem zamest−
nancom Železiarní Podbre−
zová a.s., za ich dar v po−
dobe dvoch percent daní z
vlaňajších príjmov.

Zuzana Ridzoňová

Neprehliadnite!
Žiadame občanov, ktorí
boli svedkami, prípadne
majú poznatky o poškode−
ní autobusu Slovbus
„ŽELEZIARNE PODBRE−
ZOVÁ“, aby svoje infor−
mácie poskytli na tel. čísle
645 3333. Autobus bol po−
škodený v noci z utorka
29. apríla na stredu 30.
apríla pri vchode do býva−
lých kasární v Brezne. Foto: P. Halmos
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Ing. Anton Mojžiš, asistent  výrobného riaditeľa, informuje

Apríl vo výrobe
V apríli sme vstúpili do druhej štvrtiny tohto roka. Z hľa−
diska plnenia výrobných úloh môžeme s uspokojením kon−
štatovať, že stanovené zámery vo výrobe tovaru a tvorbe
zisku sme úspešne zrealizovali. Množstvu zákaziek, pre roz−
hodujúce výrobné prevádzkarne, bola prispôsobená aj
organizácia práce. Najvyššie prekročenie finančného plá−
nu, v porovnaní s aprílom minulého roka, bolo dosiahnuté
vo výrobe zváraných rúr veľkých priemerov a vo výrobe
oceľových navarovacích oblúkov. Naopak, plánované úlohy
nesplnili v oceliarni, hutníckej druhovýrobe vo všetkých
druhoch výrobkov a v ťahárni rúr  v sortimente zváraných
kalibrovaných a ťahaných rúr

OCELIAREŇ
V tejto prevádzkarni chýbalo
do splnenia plánovaných úloh
5 224 ton, z dôvodu realizá−
cie plánovanej strednej opra−
vy technologického zariade−
nia, ktorá v rozsahu plánova−
ných prác bola časovo nároč−
nejšia a vynútila si predĺženie
termínu realizácie o dva dni.
Potrebné bolo opraviť betóno−
vý základ portálu pece, kotve−
nie ložiska pre horizontálne
otáčanie portálu pece a reali−
zovať ďalšie opravy, súvisia−
ce s udržaním prevádzkové−
ho stavu technologického za−
riadenia. O potrebe nového zá−
kladu kotvenia ložiska pre ho−
rizontálne otáčanie portálu
pece sme sa presvedčili aj
začiatkom apríla, kedy pre pro−
vizórne odstránenie tejto po−
ruchy sme zaevidovali výrob−
ný prestoj v trvaní 20 hodín. De−
tailnejšie sme už informovali o
rozsahu plánovaných opravá−
renských prác na technolo−
gickom zariadení oceliarne v
ôsmom čísle novín.
   V sortimente výroby sme v
apríli zámerne uprednostnili
výrobu polotovarov pre našu
valcovňu bezšvíkových rúr
pred predajom,  z dôvodu
prípadnej eliminácie nedo−
statku vsádzky. To bol dô−
vod, prečo výrobné úlohy
predaja boli splnené len na
65,2 percenta. Teší nás, že
i pri nízkej výrobe na predaj,
úlohy nakládky boli vysoko
prekročené a zásoby v skla−
de hotovej výroby plynulo
odlievaných blokov sme zní−
žili o 6 431 ton.

VALCOVŃA
BEZŠVÍKOVÝCH RÚR

Aj v apríli sme v tejto pre−

vádzkarni pokračovali v na−
stúpenom trende. Výrobné
úlohy sme splnili v hrubej a
distribučnej výrobe, i realizá−
cii. Vplyvom zlepšenej na−
kládky, jej zrovnomernením
v súlade s kalendárnymi
týždňami, boli úlohy prekro−
čené o 1 081 ton, čím pokle−
sol sklad hotovej výroby o
876 ton a znovu sme sa vrá−

tili na optimálny stav. V mi−
nulom mesiaci sme zaevido−
vali vysoké percento pre−
stojov trate. Plánovaný limit
bol prekročený o 2,14 per−
centa, z dôvodu prekročenia
technologických prestojov a
prestojov z titulu hutného
náradia. Nakoľko plánovaná
výrobná kapacita bol napl−
nená, hľadali sme ďalšie
možnosti, ako sa vysporia−
dať s plánovanými úlohami.
Dosiahnutím priemernej me−
sačnej kadencie trate 3,01
kusa za minútu, ktorá je jed−
nou  z najvyšších a skráte−
ním doby prestavieb trate,
sme plánované úlohy v hru−
bej výrobe prekročili o 178
ton a v distribučnej výrobe
o 256 ton.

   Výsledky minulého mesiaca boli z ekonomického hľa−
diska a v hmotnostnom vyjadrení dobré a kopírovali pod−
mienky v jednotlivých výrobných prevádzkarňach spo−
ločnosti. V nakládke hotových výrobkov a finančnom
vyjadrení sme dosiahli piatu najvyššiu hodnotu, ktorá
prekročila hranicu 750 miliónov korún. Májový počet zá−
kaziek je v súlade s plánovanými úlohami vo všetkých
druhoch výrobkov. Menší je v sortimente výrobkov hut−
níckej druhovýroby zo zváraných rúr a v ťahárni rúr v
sortimente zváraných ťahaných rúr.
   Za vynaložené úsilie ďakujem v mene výrobného
úseku všetkým zamestnancom akciovej spoločnosti
a k plneniu aprílových úloh prajem celému pracov−
nému kolektívu veľa pevného zdravia, šťastia, pracovnej
a rodinnej pohody.

POROVNANIE PLNENIA ÚLOH NAKLÁDKY v %

JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL I. − IV.
2008 2008 2008 2008 2008

PLYNULO ODLIEVANÉ BLOKY 102,61 88,16 129,66 136,64 112,90
BEZŠVÍKOVÉ VALCOVANÉ RÚRY 94,25 106,46 91,82 110,92 100,79
ZVÁR. RÚRY VEĽKÝCH PRIEMEROV 85,76 103,04 120,05 105,85 103,09
BEZŠVÍKOVÉ ŤAHANÉ  RÚRY 107,66 101,03 111,76 91,88 102,80
ZVAR.RÚRY ŤAHANÉ 65,92 55,27 57,15 57,10 58,98
KALIBR.ZVAR.RÚRY 52,28 104,84 79,00 72,30 76,53
RÚROVÉ OBLÚKY 116,58 120,40 124,94 116,25 119,33
HUTNÁ DRUHOVÝROBA (PV−10) 108,71 90,41 116,63 93,52 101,94
HD−HYDRAULICKÉ RÚRY 103,18 109,67 148,00 67,81 105,49

POROVNANIE PLNENIA ÚLOH VÝROBY v %

JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL I. − IV.
2008 2008 2008 2008 2008

PLYNULO ODLIEVANÉ BLOKY 103,40 101,10 101,18 81,61 97,16
BEZŠVÍKOVÉ VALCOVANÉ RÚRY 100,37 102,57 103,08 101,60 101,91
ZVÁR. RÚRY VEĽKÝCH PRIEMEROV 79,70 111,06 114,12 114,29 104,39
BEZŠVÍKOVÉ ŤAHANÉ RÚRY 100,31 100,34 103,29 100,41 101,02
ZVAR.RÚRY ŤAHANÉ 61,47 58,91 38,95 18,49 44,44
KALIBR.ZVAR.RÚRY 78,38 82,32 69,86 50,18 70,05
RÚROVÉ OBLÚKY 103,19 110,74 122,24 107,93 110,61
HUTNÁ DRUHOVÝROBA (PV−10) 100,09 92,33 100,23 94,99 96,85
HD−HYDRAULICKÉ RÚRY 143,67 113,35 118,28 85,76 114,59

ZVAROVŇA RÚR
VEĽKÝCH PRIEMEROV

Rast zákaziek aj v tejto pre−
vádzkarni umožnil splnenie

plánovaných úloh. Okrem
plnenia úloh hlavnej výroby
vo zvarovni rúr veľkých
priemerov pokračovali prá−
ce vo výkonoch, ktoré v trž−
bách predstavovali hodnotu

1,259 milióna korún.
ŤAHÁREŇ RÚR

Dopyt po bezšvíkových ťaha−
ných rúrach pokračoval aj v

apríli, s predpokladom stabi−
lity i pre nasledujúce mesia−
ce. Hlavná pozornosť bola
zameraná na koordináciu pl−
nenia plánovaných úloh a rea−
lizáciu dvoch najväčších in−
vestičných akcií – úpravaren−
skej linky na finalizáciu rúr a
automatizovaný expedičný
sklad v hale pätnásť. V súčas−
nom období sú pred dokon−
čením, s postupným overo−
vaním funkčnosti a  výkono−
vých parametrov. V sorti−

mente zváraných rúr malých
priemerov, z dôvodu nedo−
statku zákaziek, bol zazna−
menaný pokles výroby. Na
linke zváraných rúr pracovali
len v jednozmennom päťdňo−
vom pracovnom režime,
čomu zodpovedali aj dosiah−
nuté výsledky.

OBLÚKAREŇ
Výroba v stredisku bola po−
rovnateľná s predchádzajúci−
mi mesiacmi, preto na linke
kapacitne preplnenej, vyrábali
v nepretržitom režime strie−
dania zmien. Veľmi dobré vý−
sledky boli dosiahnuté v na−
kládke. Úlohy boli prekroče−
né a sklad nakládky hotovej
výroby poklesol o 26 ton.

HUTNÍCKA
DRUHOVÝROBA

Dosiahnuté výsledky v hut−
níckej druhovýrobe zodpo−
vedali počtu zákaziek, kto−
ré nedosiahli plánované
množstvá. Vo finančnom vy−
jadrení nesplnili v hutníckej
druhovýrobe plánované zá−
mery z dôvodu nižšej na−
kládky výrobkov z bezšví−
kových a hydraulických rúr.
Na výrobky zo zváraných
rúr neboli zákazky.
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 S Ing. Věrou Bulákovou, riaditeľkou ŽP BYTOS, s.r.o.,

v zmysle novely zákona 182/1993 Zb.

   Bývanie v bytovom dome a s ním spojené užívanie
bytov  a nebytových priestorov je základnou podmien−
kou ľudských schopností, i spôsobu života vôbec.
Upevnenie občianskeho spolužitia  je veľmi dôležité  z
pohľadu bezpečnosti občanov, zabezpečenia poriad−
ku  a čistoty, riadneho užívania bytov, nebytových
priestorov domu, spoločných častí  a spoločných za−
riadení domu a jeho príslušenstva.
   Uvedené zahŕňa predovšetkým snahu o vytvorenie
rovnováhy medzi záujmami vlastníkov a ich správcom.
Aby vzťahy boli užitočné a úspešné, musia vlastníci
porozumieť úlohám a povinnostiam správcu a súčasne
sa  správca  musí snažiť v maximálnej miere plniť záujmy
vlastníkov bytov. Predpokladom správneho fungova−
nia uvedeného vzťahu je platná legislatíva.

Nielen o vyučtovaní  s luž ieb

   Problematika správy bytov pre−
šla niekoľkými legislatívnymi zme−
nami. Posledná novela zákona
č. 182/1993 Zb. nadobudla plat−
nosť 1. júla 2007.  V zmysle uve−
denej novely správca musel upra−
viť svoje vzťahy s vlastníkmi od 1.
januára 2008. Zmeny, ktoré prinies−
la   novela zákona  sa prejavili pre−
dovšetkým v právnom postavení
správcu. Správca v zmysle novely
koná  v mene  a na účet vlastní−
kov. Uvedenému sa preto museli
prispôsobiť  zmluvy o výkone správy,
ako aj zmluvy s jednotlivými dodá−
vateľmi. Správca predložil v priebe−
hu januára až apríla návrhy zmlúv
o výkone správy. Na prebiehajúcich
schôdzach vlastníkov podrobne vy−
svetlil právne, ekonomické ako i
daňové zmeny, ktoré novela prinies−
la v oblasti správcovstva.
   K dnešnému dňu vlastníci potvr−
dili správu schválením zmluvy o vý−
kone správy s našou správcovskou
spoločnosťou  v 52 spravovaných by−
tových domoch.
   V porovnaní s uplynulým obdo−
bím sa  od 1. januára 2008 schva−
ľovala na každý bytový dom jedna
zmluva, ku ktorej vlastníci pristupo−
vali svojimi podpismi. Každý nový

vlastník k takto schválenej zmluve
pristupuje zo zákona.
   Celá činnosť správcu je zakot−
vená v zmluve o výkone sprá−
vy.
   Medzi hlavné úlohy správcu patrí
zabezpečenie predovšetkým tých−
to činností:
1. Správa finančných prostried−
kov
Predovšetkým ide o úhrady platieb
od zmluvných partnerov, vedenie úč−
tovníctva po bytových domoch (stre−
diskách), jednotlivé činnosti súvisiace
so zabezpečovaním poskytovaných
služieb, spojených s užívaním by−
tov a nebytových priestorov, vedenie
účtov na jednotlivé bytové domy.
2. Administratívna činnosť
  V rámci administratívnej činnosti
musí správca zabezpečovať uzatvára−
nie zmlúv s dodávateľmi energií, poistiť
bytové domy, zabezpečiť havarijnú
službu, revízie výťahov, bleskozvodov,
plynu, elektroinštalácií a požiarnu
ochranu. Jeho úlohou je aj riešenie
vzťahov a komunikácia s vlastníkmi
domu, vypracovanie správ, vyhodno−
tenie cenových ponúk, príprava inves−
tičných akcií zabezpečujúcich obnovu
bytového domu s cieľom dosiahnuť čo
najoptimálnejšiu energetickú hospo−

dárnosť,  v zmysle zákona č. 555/
2005 Zb.
  Správca  pri zabezpečovaní uve−
dených činností musí ovládať množ−
stvo legislatívnych zákonov a no−
riem, čo pri počte šiestich pracov−
níkov  v správe,  nie je vždy  ľahké.
3. Prevádzka, údržba a opravy
domu
  Ťažisko práce spočíva predo−
všetkým v úzkej  komunikácii správcu
s voleným zástupcom vlastníkov,

a nebytových priestorov k vzájom−
nému spolužitiu na princípe dobrých
susedských vzťahov, k zachovaniu
čistoty a poriadku v bytovom dome,
dodržiavaniu domového poriadku,
k vzájomnej informovanosti. V prá−

vomoci voleného zástupcu je aj
kontrola plnenia pracovnej činnos−
ti dodávateľských firiem. Má prá−
vo oznamovať správcovi rušiteľov ob−
čianskeho spolunažívania.
   V prvej časti svojho príspevku
som sa snažila oboznámiť vás s ob−
sahom činností, ktoré naša správ−
covská spoločnosť zabezpečuje.
   Tak, ako som v úvode svojho prí−
spevku uviedla, v spomínanom zá−
kone  a následne v zmluve o výkone
správy, sú dané povinnosti správ−
cu, ako i termíny ich plnenia. V ter−
míne do 31. mája je povinný správ−
ca predložiť  vlastníkom jednotlivých
spravovaných domov:
− správu o činnosti hospodárenia,
− plán opráv a údržby,
− vyúčtovanie služieb za predchá−
dzajúce obdobie.
   Naša spoločnosť ŽP BYTOS, si
uvedené povinnosti za rok 2007
splnila a posledné dokumenty  vlast−
níci prevzali do 25. apríla 2008.
   Vyúčtovanie služieb za rok 2007
bolo posledný raz spracované v
programe firmy Compeko. Od 1. ja−
nuára 2008 ŽP BYTOS, s.r.o.,  pre−
chádza na nový program QI, v sú−
vislosti s  prechodom na euro. Vy−
účtovanie  za rok 2008 už bude
spracované v novom programe, v

ktorom sa budeme snažiť zabezpe−
čiť požiadavky vlastníkov ako sú in−
formácie o spotrebe kWh na jed−
notlivých odberných miestach, ako
i stav m3 pitnej vody pri nemera−
ných dodávkach.
A ako dopadlo vyúčtovanie za
rok 2007 po finančnej stránke
pre jednotlivé domácnosti?
   Verím, že 98 percent domácností
bolo po obdržaní daňového dokla−
du spokojných. Správca v lehote 30
dní, najneskôr do 25. mája 2008,
vráti asi 8,5 mil. korún v preplat−
koch jednotlivým domácnostiam. Za
ústredné kúrenie vraciame približ−
ne 7 mil. korún. Pritom správca
upravoval naposledy zálohové výme−
ry k 1. júlu 2006. Výsledky, dosiah−
nuté na jednotlivé bytové domy, sú
uvedené v tabuľke. Úspora,  vyká−
zaná v porovnaní s rokom 2006,
sa pohybuje od 8 do 10 percent.
Problémy, ktoré sa vyskytli počas
prác pri vyúčtovaní, správca  akútne
riešil s jednotlivými samosprávami.
  Do priaznivých výsledkov sa pre−
mietlo niekoľko faktorov:
− ukončená termostatizácia a hyd−
raulické vyregulovanie vo všetkých
spravovaných bytových domoch,
− výmena okien, dverí,
− výmena schodiskového presklenia,
− prijateľná cena od dodávateľov
energií v roku 2007,
− úsporné správanie jednotlivých
domácností,
− „globálne otepľovanie“.
  V nasledujúcej časti uvádzam pre
informovanosť aj vývoj cien v roku
2007, až do súčasnosti, podľa do−
dávateľov energií.
  Od 1. januára 2008 stanovil do−
dávateľ tepelnej energie ŽP a.s.
ceny za každý tepelný zdroj osobit−
ne, v súlade s Výnosom URSO  č.

Postavenie správcu

Kotolňa rok 2006 rok 2007
MS11 0,462 0,441
VS120 0,411 0,369
TOB 0,435 0,403
D bloky 0,501 0,453
Západ 0,242 0,220
ŠDC 0,301 0,276

prostredníctvom ktorého  sa správca
dozvedá o potrebe bežných opráv
v bytovom dome.
   Postavenie voleného zástupcu
vlastníkov sa posilnilo v spomínanej
novele zákona č. 182/1993 Zb. Po−
verený zástupca by mal byť predĺ−
ženou rukou správcu pre potreby
ostatných vlastníkov v dome. Mal
by viesť ostatných vlastníkov  bytov

Foto. I. Kardhordová



Pre všetky Cena Cena od Cena od Cena od Nárast
TZ v roku 2007 1. 1. 2008 1. 3. 2008 1. 4. 2008 4/2008/2007

VZ 432,80 457,67 478,97 589,76 31%
FZ 191,59 227,29 228,48 228,48
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za bývanie v uplynulom období
1/2007.
   Dodávateľ tepelnej energie Dal−
kia, a.s. upravuje už po tretíkrát
ceny dodávané pre domácnosti od
1. januára 2008. ŽP BYTOS,
s.r.o., správca šiestich byto−
vých domov v Brezne, dňa 28.

je viac ako zrejmé, že ceny do−
dávateľa ŽP a.s., i napriek  rov−
nakému vývoju zvyšovania cien

ropy na svetových trhoch,  i na−
priek avízovanému zvýšeniu od
1. mája 2008, nedosahujú úro−
veň ceny dodávateľa Dalkie, a.s.
  Z hľadiska budúcnosti, ako čias−
točne eliminovať náklady na energie
z dôvodu neustáleho zvyšovania

zákona, definuje ako významnú ob−
novu budovy stavebné úpravy existu−
júceho bytového domu, ktorými sa

vykonáva zásah do tepelnej ochrany
zateplením obvodového  a strešné−
ho plášťa, výmenou pôvodných otvo−
rových výplní budov, vyregulovaním vy−
kurovacieho systému. Uvedenými
opatreniami  je možné dosiahnuť
úsporu na vykurovaní asi 40 až 50 per−

lizáciou rekonštrukcie získa bytový dom
úspory na nákladoch, ktoré dokážu
splatiť úver.
   V našej správe máme bytové
domy na sídlisku Štiavnička,  12−
bytovky, ktoré sú jasným prípadom
vysokej mernej spotreby na ústred−
né kúrenie. Bežným spôsobom  ju
už správca znížiť nevie. V týchto
domoch sú veľké úniky tepla cez
strechu, ako i obvodový plášť. Za−
teplením uvedených bytových do−
mov by bolo možné,  i pri spláca−
ní úveru, výrazne  znížiť náklady na
bývanie.
   Je jasné, že obnova bytového
domu je investícia finančne nároč−
ná a nie je možné ju financovať z
bežného fondu opráv. Existujú však
finančné zdroje ako zabezpečiť ta−
kúto obnovu domu:

niť. Základom je dobre vypracovaný
projekt.
   Na to, aby správca mohol konať,
je potrebný súhlas 2/3 vlastníkov  s
pripravovanou akciou. A tu väčšinou
nastáva veľký problém. Vlastníci by
aj chceli  realizáciu uvedenej investí−
cie, ale nevedia sa dohodnúť, res−
pektívne sa boja  do  akcie  pustiť
z hľadiska splácania úveru.
   Stále prevláda nezáujem vlastníkov
zúčastňovať sa na schôdzach, kde sa
pripravované akcie prerokúvavajú.
Akoby si neuvedomovali, že ich ma−
jetok nie je len za zatvorenými dve−
rami bytu, ale majetkom je aj ich po−
diel na spoločných častiach  a spoloč−
ných priestoroch bytového domu, ktorý
má každý z nich vyznačený na liste
vlastníctva. Na svoj nezáujem o jeho
obnovu  môžu doplatiť len sami v na−

o aktuálnych zmenách v roku 2008 a výsledkoch za rok 2007

v platnom znení a jeho povinnosti
bytového  domu

cent, a tým znížiť výdavky  na býva−
nie. V neposlednom rade sa tým zvy−
šuje aj hodnota nehnuteľností.  Rea−

apríla 2008 na rokovaní s dodá−
vateľom tepla vyslovil veľkú
mieru nespokojnosti  s takým
výrazným zvýšením ceny tepel−
nej energie. Podľa uvedeného
prehľadu dvoch dodávateľov

cien  od dodávateľa tepla, je jej
úspora, ktorú je možné dosiahnuť
len obnovou našich bytových do−
mov.
   Zákon č. 555/2005 Zb. o energe−
tickej hospodárnosti budov pre účely

− komerčné úvery,
− bankové záruky – stavebné spo−
renie PSS,
− dotácie na odstránenie 12 systé−
mových porúch,
− štátny fond rozvoja bývania,
− regionálny operačný program,
− pôžičky cez EBO (Európska ban−
ka pre obnovu).
   Každý z nich má svoje podmienky
a kritériá, ktoré musí žiadateľ spl−

Dodávateľ: ŽP a.s. − ceny v Sk/GJ s DPH

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

Šupkova 45/5,6 2381,76 1142,30 1215,30 1209,95 0,480 0,510 0,508 −5,350 99,560 −0,440
Šupkova 46/7,8 2300,00 1032,20 949,20 852,70 0,449 0,413 0,371 −96,500 89,834 10,166
Kotolňa MS 11 4681,76 2174,50 2164,50 2062,65 0,464 0,462 0,441 −101,850 95,295 −4,705
Štiavnička 203 163,90 169,15 150,26 101,14 1,032 0,917 0,617 −49,120 67,310 32,690
Štiav. 33,34/204*/ 103,50 58,98 85,78 143,48 0,570 0,829 1,386 57,700 167,265 67,265
Štiavnička 35,36/205 662,70 415,40 267,60 299,80 0,627 0,404 0,452 32,200 112,033 12,033
Štiavnička 37,38/206 662,70 519,55 474,28 392,01 0,784 0,716 0,592 −82,270 82,654 17,346
Štiavnička 208 662,70 445,60 368,00 298,70 0,672 0,555 0,451 −69,300 81,168 18,832
Štiavnička 43,44/209 662,70 430,70 399,90 383,30 0,650 0,603 0,578 −16,600 95,849 −4,151
Štiavnička 207/upr.pl./ 662,70 353,96 463,09 406,10 0,534 0,699 0,613 −56,990 87,694 12,306
Štiavnička 46−50/211 6981,04 3642,80 2640,10 2328,90 0,522 0,378 0,334 −311,200 88,213 −11,787
Štiavnička 51−54/212 5808,96 2889,10 1884,10 1684,90 0,612 0,324 0,290 −199,200 89,427 10,573
Kotolňa VS 120 16370,90 8925,24 6733,11 6038,33 0,545 0,411 0,369 −694,780 89,681 10,319
TOBI Kolk. 27 1243,68 548,26 519,68 529,46 0,441 0,418 0,426 9,780 101,882 1,882
TOBII Kolk. 28 1492,94 748,70 669,90 573,00 0,501 0,449 0,384 −96,900 85,535 14,465
TOB celkovo 2736,62 1296,96 1189,58 1102,46 0,474 0,435 0,403 −87,120 92,676 −7,324
Kolk. 2,3,/2*/ 397,25 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 */
Kolkáreň 4,5 /3 795,50 620,48 502,45 344,56 0,780 0,632 0,433 −157,890 68,576 31,424
Kolkáreň 6,7 /4 796,50 551,50 368,04 325,00 0,692 0,462 0,408 −43,040 88,306 −11,694
Kolkáreň 8,9 / 5 797,18 582,77 453,10 499,40 0,731 0,568 0,626 46,300 110,218 10,218
Kolkáreň 10,11 / 6 797,18 522,77 472,12 453,10 0,656 0,592 0,568 −19,020 95,971 −4,029
Kolkáreň  D − bloky 3583,61 2277,52 1795,71 1622,06 0,636 0,501 0,453 −173,650 90,330 −9,670

DALKIA a.s.
ŠLN 22,23,24,25 5995,78 1678,60 1450,80 1321,56 0,280 0,242 0,220 −129,24 91,092 −8,91
Západ − BP 5995,78 1678,60 1450,80 1321,56 0,280 0,242 0,220 −129,24 90,920 −9,08
Fraňa Kráľa 2 3473,61 1377,72 1208,90 1106,70 0,397 0,348 0,339 −102,20 97,407 −2,59
ŠDC 2,4 2226,96 783,20 688,92 659,20 0,352 0,309 0,296 −29,72 95,686 −4,31
Krčulova 14,16,18 4194,32 1502,50 1294,80 1187,00 0,358 0,533 0,283 −107,80 53,096 −46,90
Malin. 20,22,24*/ 4193,52 1689,12 1310,20 1126,20 0,403 0,312 0,269 −184,00 85,956 −14,04
ČSA 21.23.25.27.29.31 8401,18 2661,08 2261,94 2135,10 0,317 0,444 0,254 −126,84 57,239 −42,76
ŠDC − BP 22489,59 8013,62 6764,76 6214,20 0,356 0,301 0,276 −550,56 91,861 −8,14

Plocha Spotreba  Merná spotreba ROZ. Porov. Zníženie−
Adresa celkovo UK05 UK06 UK07 UK05 UK06 UK07 2007/2006 mer.spotreby Zvýšenie+

m2 GJ GJ/m2 GJ/m2  GJ/m2 %

Spotreba tepla rok 2007/2006

sledujúcich rokoch. Neustále odklada−
nie potrebných opráv totiž zhoršuje
vážne chyby konštrukčných častí obyt−
ných domov, ktoré sa prejavujú zni−
žovaním úžitkových vlastností, zvýše−
nými prevádzkovými nákladmi a zní−
ženou bezpečnosťou. Vlastníci si mu−
sia uvedomiť, že investovať do ob−
novy bytového domu je správne
rozhodnutie a netreba sa ho báť.

Tepelný zdroj 1−9/07 10−12/07 Cena Avízovaná zmena
od 1. 1. 2008 od 1. 5. 2008

MS11 VZ 425,71 454,58 436,37 2 − 4%
FZ 95,36 67,33 260,72

D bloky VZ 425,71   454,58 442,20 2 − 4%
 FZ 95,36 67,33  313,40

TOB VZ 451,06 454,58 370,30 2 − 4%
FZ 125,03 67,33 188,85

VS120 VZ 451,06  479,93 527,05 2 − 4%
FZ 125,03 108,29 139,82
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 Jedálny lístok 19. − 25. máj 2008 Jedálny lístok 26. máj − 1. jún 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

XXXIII.
  Ledva to dopovedal, ako na zavolanie
sa objavila doktorka Santorová s man−
želom, ktorý tlačil pred sebou pojazd−
ný stolík s plnými taniermi a mištičkami.
Aneta s údivom pozerala na priprave−
né jedlo, pripomínajúce Mikiho kuchár−
ske umenie. Výbuch štopľa zo šampan−
ského ju upozornil na vysokú čašu, ktorú
jej otec podával. Prehltla pár sladkých
bubliniek, no jedla sa skoro nedotkla.
Žalúdok sa búril i proti tejto ľahkej stra−
ve, Anetine nervové bunky sa nedoká−
zali tak rýchlo adaptovať novému pozna−
niu. Boli podráždené celodenným fyzic−
kým vyčerpaním a posledných zhruba
deväťdesiat minút veru neprispelo k ich
celkovému upokojeniu.
  Aneta sa teda pohodlne usadila do
kresla a privretými očami sledovala tvá−
re prítomných. Po chvíli si uvedomila,
že Inga a Dindo vedú s manželmi San−
torovými očividne priateľský rozhovor.
Istotne sa nevidia prvýkrát, ale bola
dnes príliš vyčerpaná, aby sa nad tým
dôslednejšie zamyslela. Spánok jej za−
tváral viečka a pri pohľade na hodin−
ky, ktoré ukazovali dvadsaťjeden ho−
dín aj päťdesiat minút, vstala. Okamžite
vyskočil aj Štefan.
  „Musím ísť domov,“ povedala osprave−
dlňujúco. „Inga, ty sa nechystáš?“
  „No, vieš, Aneta. Jana s manželom
nás pozvali víkend stráviť tu, takže...“
  „Fajn,“ uškrnula sa. „Ja zajtra pracu−
jem, takže dobrú noc.“
  „Počkaj,“ natiahol za ňou ruku otec.
„Ako sa chceš o desiatej dostať domov?“
  „Hádam autobusom, nie?“
  „Nebolo by jednoduchšie, keby
som ťa odviezol? Cesta autobusom
by ťa ešte viac unavila a potom,“
pozrel na hodiny. „Aj tak práve od−
chádza posledný tým smerom. Ne−
boj sa, alkoholu som sa nedotkol.“
  „Viem,“ vzdychla.
  Pri rozlúčke vyjadrili manželia Santo−
rovi nádej, že Štefanovu mladšiu dcé−
ru v dohľadnej dobe uvidia a stanú sa
z nich priatelia.

***
  December bol pokračovaním série
nových udalostí v živote Anety Kores−

tovej. S ťažkým srdcom opúšťala byt,
v ktorom prežila dvadsaťdva rokov a
bola vďačná Emilovi Vágnerovi za sú−
hlas, že najvzácnejšie kusy nábytku,
ktoré jej prirástli k srdcu, si môže
uskladniť vo vile na Mazorníku. Bolo
mnoho drobností, ktoré si chcela ne−
chať, ale po dlhom uvažovaní uzna−
la, že je zbytočné ich opatrovať. I tak
si ich uchová v pamäti.
  Michala Vágnera zarazilo, že Aneta
neprivolila na skorý sobáš. Predtým
odďaľovala svadobný deň kvôli matke,
aby bola čo najdlhšie  s ňou v jej cho−
robe, teraz to bolo opäť kvôli Helene,
lebo dcéra sa nechce vydávať so smút−
kom v srdci. Ťažko sa dala presvedčiť,
aby pustila byt a nasťahovala sa k
nemu, pretože pred rokmi sa jej to ne−
páčilo u Ingy, že dlho žila s Dindom len
tak, bez sobášneho listu.
  Helenina smrť priniesla medzi dvo−
jicu vážnejšie rozpory, ako si chcel Mi−
chal priznať. Akceptoval Anetine vý−
hovorky, jej náladovosť, podrážde−
nie. Zvlášť nervózna bola vtedy, keď
sa objavil jej otec. Bola nesvoja, mr−
zutá, hľadala niečo, aby skrátila čas
strávený s ním na minimum. Keď do−
šlo k stretnutiu Michala so Štefanom, ako−
by čakala, že snúbenec bude odmietať
jeho existenciu. Mýlila sa. Obaja muži si
porozumeli od začiatku, čo Anetu privá−
dzalo občas k zúrivosti.
  „V podstate sa hneváš na mamu,“ ho−
voril jej Michal. „Keďže je mŕtva, obráti−
la si svoj hnev na otca. Obidvaja sú rov−
nako vinní, Aneta, to musíš uznať. Verím,
že ťa to štve, ale to nezmeníš, tak sa snaž
zabudnúť.“
  Nepočúvala ho, naďalej sa správala
odmerane. Samozrejme, Štefan Korest
vycítil, že jeho spoločnosť je mladšej dcé−
re nemilá. Uvažoval o skončení návštev
i telefonátov a zdôveril sa jedine Micha−
lovi. Zašiel k nemu v čase, keď si bol
istý, že Aneta je v kaderníctve.
  „Nemá význam vnucovať sa jej,“
skonštatoval trpko Štefan. „Možno
príde chvíľa, kedy ma sama vyhľadá.“
  „Nechápem, čo sa s ňou porobilo,“
povedal smutne Michal. „Vždy bola
rozumná, brala veci s realitou, prak−
ticky, často som ju obdivoval, ako sa
vie nad niektoré veci povzniesť a te−
raz? Čo to v nej vyvolala Helenina
smrť? Tešila sa na každú chvíľu, ktorú
sme spolu prežívali...“

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Pondelok 26. 5.
Polievka: kijevské šči, pečivo

Jelenie ragú s brusnicami, knedľa
Bravčový prírodný rezeň, zeleninová ryža, šalát

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Macedónsky šalát s tofu, pečivo

Zemiakový  paprikáš, paradajkový šalát
Kysnutý slivkový koláč, kakao

Utorok 27. 5.
Polievka: domáca zeleninová, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, šalát
Znojemský hovädzí guláš, tarhoňa,  šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Syrový šalát so šampiňónmi, pečivo

Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, obloha
Domáce buchty s lekvárom, kakao

Streda 28. 5.
Polievka: kyslá fazuľková, pečivo

Kurací rezeň orientálny, ryža, šalát
Bravčový rezeň sikulský, knedľa
Zemiakové placky plnené hlivami

Astória – ovocný šalát so zeleninou, pečivo
Kelový karbonátok, zemiaky, uhorkový šalát

Šúľance s makom
Štvrtok 29. 5.

Polievka: frankfurtská, pečivo
Kuracie soté na smotane, cestovina

Údené mäso, zemiaky, cvikla s chrenom
Pizza šampiňónová s brokolicou

Cestovinový šalát s bielou fazuľou
Kondičkový tanier

Bryndzovníky
Piatok 30. 5.

Polievka: kyslá zemiaková s kôprom, pečivo
Hamburské bravčové stehno, knedľa

Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát
Milánske špagety

Šalát zeleninový s reďkovkou, pečivo
Mrkvovo – hubový nákyp, uhorkový šalát

Višňové halušky s orechmi
Sobota 31. 5.

Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Vypr. treska pl. brokol. so syrom, zemiaky, šalát

Bravč. záhradnícke stehno, slov. ryža, šalát
Nedeľa 1. 6.

Polievka: kláštorná, pečivo
Hovädzia pečienka na víne, knedľa

Mor. rezeň na hrášku a šampiňónoch, ryža, šalát

Pondelok 19. 5.
Polievka: šošovicová s kys. kapustou, pečivo
Kuracie stehno s ružičkovým kelom, zemiaky

Plnený bravčový závitok, tarhoňa, šalát
Holandský mletý rezeň, knedľa

Parížsky šalát, pečivo
Údené mäso, dusená kyslá kapusta

Pečené orechové buchty, kakao
Utorok 20. 5.

Polievka: kelová s ryžou, pečivo
Maďarský hovädzí guľáš, knedľa

Kur. provensálske prsia, zelen. ryža, šalát
Vyprážaná brokolica, zemiaky, tatár. omáčka

Mexický šalát, pečivo
Halušky s kyslou kapustou

Zapekané palacinky s tvarohom
Streda 21. 5.

Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo
Vyprážaný brav. rezeň, zemiak. kaša, kompót

Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina
Klužská kapusta

Fazuľový šalát so šunkou, pečivo
Pečené kur. stehno s tofu plnkou, obloha

Cesnakové osie hniezda
Štvrtok 22. 5.

Polievka: držková, pečivo
Kuracie soté na čínsky spôsob, ryža, šalát

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Liptovské droby, uhorka

Špargľový šalát so salámou, pečivo
Sójový guláš, ryža

Ovocná bublanina, kakao
Piatok 23. 5.

Polievka: syrová s mrkvou, pečivo
Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky

Bravčové mäso na rasci, slov. ryža, šalát
Zapekané palacinky so špenátom

Zeleninový šalát s jablkami, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Zemiakové čučoriedkové knedličky so strúh.
Sobota 24. 5.

Polievka: gulášová, pečivo
Nitrianske bravčové stehno, knedľa

Hovädzie mäso na korení, ryža, šalát
Nedeľa 25. 5.

Polievka: horácka, pečivo
Hydinový šašlík, zemiaky, šalát

Brav. rezeň na zelenom korení, cestovina

Kulinársky občasník

Delenie? Nie!

Takto reaguje väčšina slovenskej populácie. Delená strava v nej vyvoláva pred−
stavu diéty, ergo odopierania či sebatrýznenia. Vyvoláva na Ohmy nemera−
teľný odpor a odmietanie nepoznaného. Ak ste o delení stravy počuli len
okrajovo a chcete sa dozvedieť, prečo je vlastne pre naše telo prospešná, čítajte
ďalej a skúste aspoň raz zmeniť svoj jedálniček. Tí, ktorí o tom nechcú ani
počuť, nech preskočia nasledujúce odseky a skúsia rovno recepty. Verím, že
ich nesklamú.

   Výskumom v tejto oblasti sa
venovalo a venuje veľa ľudí
na vedeckej či amatérskej
úrovni. Sú aj takí, ktorí na tom
založili celkom dobrý biznis.
Odpustite mi veľké zjednodu−
šenie a laický výklad, ale
takto to vidím ja.
   Jesť potrebujeme. Z potravy
naše telo získava energiu pre
svoje správne fungovanie. Kaž−
dú zložku potravy treba rozložiť
kvôli tomu, aby sa zmenila jej

cie kyseliny chlorovodíkovej a
ďalších enzýmov, aktívnych v
kyslom prostredí. Tretia fáza
prebieha v hornej časti tenké−
ho čreva, kde sa dokončieva
štiepenie predchádzajúcich
dvoch zložiek a nastáva štiepe−
nie tukov.
   Pokiaľ bola potrava nespráv−
ne skombinovaná z bielkovín a
sacharidov, tráviace šťavy, na−
mixované na chemicky nedefi−
novateľný kokteil, spôsobujú
tráviacim orgánom chaos a vy−
vádzajú ich z rovnováhy. Tým

zaťažujú celý systém a vyvolá−
vajú prvotné problémy ako pocit
plnosti, prílišné grganie, pále−
nie záhy a nadúvanie. Druhot−
ným problémom je priveľké za−
ťaženie orgánov ako je pan−
kreas, žlčník, pečeň alebo ob−
ličky, ktoré majú veľa práce s
odstraňovaním škodlivého „od−
padu“, vznikajúceho pri zložitej
chemickej reakcii. Následkom
toho sú mnohé civilizačné cho−
roby – poruchy metabolizmu,
cukrovka, obezita, ochorenie
čriev, alergie.
   No a ako prevencia je dob−
re, keď sa potrava správne
kombinuje – teda,  že sa sa−
charidy oddelia od bielkovín,

nekonzumujú sa spolu a že k
jednej oddelenej zložke sa pri−
dá takzvaná neutrálna príloha.
Ako to v praxi vyzerá popisu−
jú mnohé knihy, dostupné nie−
len v kníhkupectvách, ale aj na
internete. Napríklad, že si k
svojmu obľúbenému rezníku
(ozaj, chutili vám kuracie nuget−
ky?) namiesto obľúbených hra−
nolčekov doprajete neutrálnu,
teda zeleninovú prílohu. Okrem
zeleniny v surovom stave, v
podobe nepreberného množ−
stva šalátov, to môžu byť aj ...

Surový karfiol rozoberieme na
ružičky a tie potom nakrájame
na kúsky,  s hranami približne
1 x 1 cm. Detailisti môžu namie−
tať, že karfiolové ružice sa ne−
dajú presne odmerať. V tom
prípade nebuďte detailisti, roz−
mer si predstavte a nakrájajte
ich približne. Na panvicu nale−
jeme trochu rastlinného oleja,

olej rozpálime a naň dáme
kúsky karfiolu. Kúsky na mier−
nom ohni opekáme a podchví−
ľou pomiešame. Zdatnejší ich
môžu aj efektne prehadzovať.
Vôňa a do hneda opečené hra−
ny prezradia, kedy môžeme
karfiol vysypať z panvice na
pijavý papier a osoliť.
Toľko jednoduchá verzia.
Gurmánsky zážitok z hranolče−
kov môže umocniť cibuľa, po−
krájaná na kolieska a pridaná
v okamihu, keď sa na hranol−
čekoch začnú zjavovať prvé
zhnednuté hrany. V tom oka−
mihu môžete pridať aj papriku
(najchutnejšia je kapia), pokrá−
janú na rezance. Obe pridané
zložky potom „dôjdu“ spolu s
karfiolom. No a už obligátne –
vylepšeniu chute rôznymi kore−
ninami či bylinkami sa medze ne−
kladú. Experimentujte, oplatí sa.

Jednoduchšie to už ani nemô−
že byť. Na plech dáme kúsok
oleja, na olej rôznu zeleninu,
ešte kúsok pokvapkať olejom,

posoliť a šup do horúcej rúry.
Pod zeleninou rozumiem nie−
čo v duchu – čo dom dal. Nie
každá zelenina sa na pečenie
hodí, v tomto prípade sa tiež
oplatí experimentovať. Moja
najobľúbenejšia kombinácia po−
zostáva z ružičkového kelu (ak
sú ružičky väčšie, prekrojím ich
na polovice), mrkvy a cukety
(pokrájanej na kolieska), ma−
lých hlavičiek šampiňónov a
celej hlavičky cesnaku (rozo−
bratej na strúčiky, ktoré ošú−
pem). Zeleniny by mala byť len
jedna vrstva. Túto vrstvu počas
pečenia párkrát pootáčame,
tentoraz kvôli bezpečnosti pre−
hadzovať neskúšame. A opäť
nádherne zlatohnedý povrch a
vôňa prezradia, kedy treba
plech vybrať z rúry. Zeleninku
opäť presunúť na odtučňova−
ciu procedúru na pijavý papier.
Ako s ňou naložíte ďalej, záleží
na vás, či ju zjete rovno z pa−
piera alebo si ju dáte ako prí−
lohu k niečomu inému.
Dobrú chuť

(o.c.)

chemická štruktúra na takú,
ktorú vie naše telo prijať. Telo
si potom ako stavebné kame−
ne skladá chemické látky podľa
vlastného vzoru. Potrava ako
taká − je rôznorodá, ale v pod−
state sa vždy skladá z troch
zložiek − sacharidov, bielkovín
a tukov. Každá z týchto zložiek
sa v ľudskom tráviacom trak−
te rozkladá na inom mieste, pô−
sobením odlišných chemických
látok. Štartuje už v ústach, kde
pôsobením zväčša enzýmov
začína trávenie (odborne štie−
penie) sacharidov. Toto prebie−
ha v zásaditom prostredí. Trá−
venie bielkovín nastáva najmä
v žalúdku, za výdatnej asisten−

Prečo áno delenej strave?

Karfiolové hranolčeky

Pečená zelenina
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170. výročie dychovej hudby
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    Kapelník Vladimír Štubňa sa po
dvoch rokoch účinkovania v pod−
brezovskej hudbe nechal zlákať do
orchestra Gustáva Broma. Koncom
roku 1948 sa však vrátil a začal sa
venovať zloženiu orchestra a ná−
strojov. Na krátku dobu vytvoril aj
zmiešaný spevokol. Nespokojnosť
so situáciou, v ktorej sa hudba
ocitla −  z trinástich hudobníkov
boli dvaja penzisti, dvaja starší a
deväť mladších zamestnancov,
riešili zakúpením nových hudob−
ných nástrojov (z konta odpraco−
vanej národnej zmeny) a novým
náborom hudobníkov. Začali s
koncertnou činnosťou, pri ktorej
spoluúčinkovala aj manželka ka−
pelníka, kvalifikovaná speváčka s
hudobným vzdelaním. Podbrezov−
ský hudobný život sa sústredil na
zábavný žáner. Ani  závodná hu−
dobná škola nepriniesla očakávaný
príliv nových síl do hudobných te−
lies.
   Podstatná zmena nastala prícho−
dom bývalého vojenského dirigen−
ta Ľudovíta Adamčíka v lete 1950.
K pôvodnému jadru podbrezovských
a hrončianskych hudobníkov pribudli
noví, z ktorých skoro polovicu tvo−

Dňa 16. mája uplynú dva roky odvtedy, ako
sme sa navždy rozlúčili s milovaným synom,
otcom a starým otcom

Dušanom TANÁČOM z Jasenia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien−
ku.

Smútiaca rodina
...

„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil,
ten nezomrel a navždy ostane v ich
spomienkach.“
Dňa 5. mája uplynulo prvé smutné výročie
od tragickej smrti nášho syna, brata, švagra
a uja
Vojtecha KVIETKA z Brezna – Rovieň.

Smútiaca rodina
...

„S tichou spomienkou k tvojmu hrobu cho−
díme, pri plameňoch sviečky sa za teba
modlíme. Nemohol si tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.“
Dňa 18. mája uplynú tri roky, čo nás navždy,
vo veku päťdesiat rokov, náhle opustil manžel
a otec

Ján KVIETOK z Medveďova.
So smútkom v srdci spomínajú manželka, dcéra Marika
a synovia Ján a Peter

...
Dňa 26. mája uplynie päť rokov odvtedy, ako

nás navždy opustil milovaný manžel a otec

Jozef MAROŇ

zo Štiavničky.

S láskou spomínajú manželka a dcéry
...

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol
si sa ani rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa
medzi nami, v našich srdciach zostávaš a
budeš stále s nami.“
Dňa 3. júna si pripomenieme rok odvtedy,
ako nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, syn a brat

Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou spomínajú manželka, deti, rodičia, sestra

s rodinou a ostatná smútiaca rodina

*Prijmem kaderníčku. Kontakt:
0908 441601

  Slovesá vyhlásiť a prehlásiť, od
ktorých sú odvodené aj podstatné
mená vyhlásenie a prehlásenie,
majú odlišnú obsahovú náplň, a
preto ich nemožno navzájom zamie−
ňať. Slovo vyhlásiť sa používa v
presne vymedzených prípadoch a
jeho základný význam je „úradne,
verejne niečo oznámiť“. V tom
istom význame sa používa aj odvo−
dené slovo vyhlásenie. Iná situá−

Otázka: Ako sa volal vojenský dirigent, ktorý prišiel do
Podbrezovej v roku 1950?
 (Odpovede posielajte do redakcie do desiatich dní od vydania
tohto čísla.)
Správna odpoveď 7. kola: Václav Prokop spojil  hudobníkov
podbrezovskej a hrončianskej hudby

Vyhlásenie
nie je

prehlásenie

Prichádzajú
prvé úspechy

Pod taktovkou L. Adamčíka (r.1953). Foto: archív HM ŽP

cia nastane vtedy, ak chceme na−
príklad vyjadriť, že niekto sa úradne
odhlásil z miesta svojho pôvod−
ného pobytu a prihlásil sa
inde. V tom prípade použijeme slo−
vo prehlásiť. Na pomenovanie ta−
kéhoto úkonu nám poslúži sloves−
né podstatné meno prehlásenie.
Správne píšeme a hovoríme: vyhlá−
senie adresované inštitúciám
Európskej únie (nie prehlásenie
adresované inštitúciám Európskej
únie), čestné vyhlásenie (nie čest−
né prehlásenie), colné vyhlásenie
(nie colné prehlásenie), vyhláse−
nie celoeurópskej federácie pre
kultúrne dedičstvo (nie prehláse−
nie celoeurópskej federácie pre
kultúrne dedičstvo).

(internet)

rili jeho vlastní odchovanci z ar−
mádnej hudby. Adamčík sústredil

pozornosť na výchovu učňovského
dorastu a pre sláčikové nástroje zís−
kal posily z okolia Podbrezovej. Už
v polovici roka 1951 pravidelne a
bezplatne  koncertovali v dome pra−
cujúcich a  v okolitých obciach.

Kvalifikovaní hudobníci a svedomi−
tosť pri príprave repertoáru priná−

šali prvé úspechy aj na prehliad−
kach. V roku 1952 na okresnej,
krajskej a celoštátnej prehliad−
ke v Bratislave a o rok neskôr v
Prešove.

V. Kúkolová
z materiálov HM ŽP a.s.

 V apríli odišla do dôchodku
Viera MAGÁŇOVÁ.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. jej ďakujeme
za odvedenú prácu a do ďalších rokov

prajeme veľa slnečných dní.

   Podľa údajov ŠÚ SR je v sú−
časnost i  k dispozíci i  v našom
kraji 465 ubytovacích zariadení.
Najviac z nich sa nachádza v
okresoch B. Bystr ica (95) a
Brezno (88). Služby ubytovacích
zariadení využilo v Brezne v roku
2007 viac ako 79 tisíc návštev−
níkov, z nich 78 percent tvori l i
domáci a 22 percent zahranič−
ní návštevníci, prevažne z Českej
republ iky, Maďarska a Poľska.
Využili ubytovanie hlavne v ho−
teloch, moteloch a penziónoch.
Priemerná cena za jedno preno−
covanie dosiahla v našom okre−
se 556 korún, v tom u domácich
návštevníkov 514 korún a u za−
hraničných návštevníkov 668
korún. Ponuka ubytovacích ka−
pací t  sa v porovnaní s rokom
2006 zvýšila o 8 zariadení. Po−
čet návštevníkov, ktorí ich vyu−
žili, sa však znížil. Pokles nastal
u domácich, aj  zahraničných
návštevníkov. Priemerná cena za
ubytovanie sa medziročne zvý−
ši la.

Odd. informačného servisu,
ŠÚ SR – pracovisko B. Bystrica

Cestovný ruch
v našom okrese

Ďakujem
všetkým pracovníkom odbo−
ru zásobovania za poskyt−
nutie pomoci pri rodinnom
nešťastí. Osobitne ďakujem
vedeniu ŽP a.s., podpredse−
dovi predstavenstva Ing.
Marianovi Kurčíkovi, Nadácii
ŽP a.s. a ZO OZ KOVO, za
finančnú pomoc.

Iva Šalingová

PODBREZOVÁ 2008
v modulovom koľajisku
MK Košice,

do telocvične
základnej školy.

30. mája
8.30 − 14. hod. predvádzanie pre školy

15. − 18. hod. predvádzanie pre verejnosť
19. − 22. hod. voľné jazdenie s modelmi

31. mája
8.30 − 16. hod. predvádzanie pre verejnosť.

Počas výstavy sa uskutoční zápis členov do klubu železničných mo−
delárov v Podbrezovej.

Obec Podbrezová a Základná škola Podbrezová
vás pozývajú na výstavu železničných modelov
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* futbal * futbal * futbal * futbal * futbal *

Pozývame vás
na I. kolo Viessmann pohára v let−
nom biatlone, s medzinárodnou
účasťou, ktoré sa uskutoční 31.
mája (od 8. do 13,30 hod.) a 1. júna
(od 9. do 12. hod.) na strelnici
Šimáň v Predajnej.               (mk)

V Subotici zvíťazil Tomka
   V prvých troch májových dňoch
sa v srbskom meste Subotica
uskutočnil turnaj k otvoreniu novej
kolkárne, na ktorom sa zúčastnili
hráči Maďarska, Chorvátska, Srb−
ska a Slovenska. Víťazom turnaja
sa stal Milam Tomka z KO ŽP
Šport, keď novým osobným rekor−
dom (684 bodov) vytvoril zároveň
aj rekord tejto kolkárne. Druhé
miesto obsadil Vilmoš Zavarko z

maďarského Koszolku (665), tretí bol
Antal Arpád (664) zo srbského druž−
stva Poštanska Štedionica. Hráči KO
ŽP Šport: 631 Radoslav Foltín, 618
Ondrej Kyselica, 617 Jovan Čalič,
605 Peter Šibal, 589 Juraj Kriváň,
561 Tomáš Pašiak a 560 Tomáš
Herich.
Majstrovstvá BBK jednotlivcov

   V podbrezovskej kolkárni sa
uskutočnili 1. až 3. mája Majstrov−
stvá Banskobystrického kraja jed−
notlivcov v kategóriách ženy, muži
a seniori, ktoré boli nominačnými
pretekami na majstrovstvá Sloven−
ska jednotlivcov. V kategórii žien
všetky tri prvé priečky patrili na−
šim kolkárkam, zvíťazila E. Bábe−
lová, druhá bola G. Kuchárová a
tretia I. Vaňková. Postup na MS
si vybojovali všetky hráčky (E.
Hiadlovská, D. Kyselicová, J. Pas−
toráková a J. Turčanová) umiest−
nením v prvej sedmičke. Muži zo−
pakovali výkon žien – prvý bol R.

Foltín, 2. O. Kyse−
lica, 3. M. Tomka.
Na MS postúpili aj
T. Pašiak, I. Čech, P. Jakubec a
P. Šibal, voľnú kartu získal minu−

Tenisové áčko boduje
   Tenisový oddiel ŽP Šport privítal 3. mája na
domácich dvorcoch A − tím zo Žiliny, ktorý po−
razil  4:3. Body víťazstvom v dvojhrách získali
D. Tužinský, M. Stanko, I. Šikula a v prvej štvor−
hre D. Tužinský – M. Novák.
   Podbrezovské B − družstvo podľahlo domácemu
TK Púchov 7:0.                                      (T.L.)

Tenisové A−družstvo, horný rad zľava: David Tužinský, Ivan Šikula, Róbert Janúch, Marek Novák, Michal Stanko,
vedúci družstva Jozef Longauer. Dolný rad zľava: Marian Zima, Tomáš Longauer.                F: A. Nociarová

  V Suchej nad Parnou sa prvého mája konalo ďalšie kolo Slo−
venského pohára v cestnej cyklistike. V hlavnej kategórii mu−
žov štartovalo v 115 km etape štyridsať pretekárov. Na tech−
nicky náročnom okruhu, dlhom 23 km s minimálnym prevý−

šením, sa nikomu zo štartujúcich − napriek viacerým pokusom o únik, nedarilo.
Väčšinu kilometrov absolvovali cyklisti v spoločnom peletóne. V záverečnom
piatom okruhu využil svoje bohaté skúsenosti Róbert Glajza, v miernom stúpaní
unikol v závese s Martinom Kostelničákom z CK Inter. Táto dvojica si vy−
tvorila takmer dvojminútový náskok. V záverečnej jazde do cieľa sa napo−
kon presadil pretekár Interu, Glajza bol druhý a z peletónu bol najrýchlejší
ďalší náš pretekár Miroslav Keliar, ktorý obsadil tretie miesto.            (M.M.)

Glajza a Kel iar
na stupňoch víťazov

vyhlasuje
výberové konanie na

SPRÁVCU
FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA.

Podmienky pre prijatie:
− stredoškolské vzdelanie

(najlepšie technického smeru),
− komunikatívnosť,

− organizačné schopnosti,
− znalosť cudzieho jazyka vítaná

(angličtina, nemčina).

Prihlášky s priloženým životopisom zasielajte na adresu:
ŽP Šport, a.s.
Kolkáreň 58
976 81 Podbrezová
alebo odovzdajte osobne v sekretariáte ŽP Športu.
Termín prijímania prihlášok: do 20. mája 2008

Áčko potvrdilo
svoju pozíciu

   V ďalšom prvoligovom stretnutí
s Trebišovom, sme doma zvíťazili
2:0 (góly: Róbert Tomko, Pavol
Piatka). V prvom polčase, povin−
ného víťazstva s tabuľkovo  po−
sledným Trebišovom, náš tím svo−
jou hrou nespĺňal predpokladanú
hernú kvalitu. Našťastie hneď v
štvrtej minúte sme sa ujali vede−
nia. Druhý polčas už bol iný, do−
máci začali dobre kombinovať a
v 51. minúte Piatka pridal druhý
gól, ktorý rozhodol o výsledku zá−
pasu.

Víťazne v dôležitom zápase
   Veľmi dôležitý zápas odohralo

na domácej pôde B − mužstvo so
Žiarom nad Hronom. Po minu−
lotýždňovom víťazstve v Dolnom
Kubíne sme v boji o záchranu po−
trebovali zvíťaziť. Bojovným vý−
konom naši hráči potvrdili, že keď
sa dobre pripravia, dokážu po−
raziť aj t ie najkval i tnejšie t ímy.
Prvý polčas napriek bojovnost i
nepriniesol žiadaný gólový efekt.
Až v 52. minúte D. Radosavlie−
vič vymietol pavučinu z bránky
hostí. Súper sa však nevzdával
a po strelenom góle zobral hru
do svojich rúk. Len dobrý výkon
Ihrackého v domácej bráne za−
bráni l  vyrovnaniu. V 85. min.
pečati l  výsledok druhým gólom
Ján Kostúrik.

Po šnúre 9 − neprehratých
zápasov, päťgólová

nádielka v Ružomberku
   Na pôde hostí podbrezovské
družstvo staršieho dorastu  inkaso−
valo päť gólov. Výsledok ovplyvni−
la skutočnosť, že sme hrali na ume−
lej tráve a uspokojenie sa s dote−
rajšími jarnými výsledkami.
   Mladší dorastenci dokázali v
Ružomberku zvíťaziť 0:2, gólmi
Facunu a Štefanku. Výsledok je
veľmi pekný a premietnutý do ta−
buľky znamená posun o jednu
priečku dohora.
   Starší žiaci v Žiline prehrali 6:1
(gól: Sabo) a mladší žiaci 7:1 (gól:
Jakuba).

V. Vaník

mír Niščák, 3. Július Kriváň a 4.
Gejza Knapp.

Najlepší jednotlivci
   Od 10. do 11. mája sa uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska v kolkoch jed−
notlivcov vo všetkých kategóriách
okrem mužov. Hráči KO ŽP Šport v
nich vybojovali dve strieborné a dve
bronzové medaily. V kateg. žien bola
2. Katarína Micanová, 3. Gabriela Ku−
chárová, 8. Edita Hiadlovská, 9. Dag−
mar Kyselicová a 11. Eva Bábelová.
V kateg. žiačky striebornú medailu
získala Dominika Kyselicová v jednot−
livcoch a bronzovú v dvojiciach spo−
ločne s Kristínou Hegedušovou. V
kateg. juniorov bol 4. Tomáš Dilský,
6. Ľuboš Figura, 9. Tomáš Herich,
z junioriek skončila 7. Lenka Lauko−
vá a 8. Dominika Skálošová. V kateg.
dorastencov piate miesto obsadil Mi−
chal Svitek a 13. Marek Mihok, z do−
rasteniek bola 4. Nikola Kurpášová.

V Rakúsku siahli len
po najvyšších métach

   Od 27. marca do 3. mája sa v
kolkárni KSV Viedeň uskutočnil
Medzinárodný turnaj štvorčlenných
družstiev, v ktorom bojovalo 19
ženských a 94 mužských tímov z
Rakúska, Maďarska, Česka a
Slovenska. V silnej konkurencii sa
naše tímy vytiahli. Vyhrali v súťaži

žien, ale aj mužov. V jednotlivcoch,
pri účasti 82 žien a 362 mužov,
si prvenstvo odniesli opäť naši
hráči – Gabriela Kuchárová (621
bodov) a Milan Tomka (627).

Župná olympiáda
stredoškolskej mládeže

   Druhej župnej olympiády kolkár−
skej stredoškolskej mládeže sa zú−
častnili dorastenci, ktorí v Trna−
ve − Modranke vybojovali: prven−
stvo Nikola Kurpášová (492), 2.
miesto Dominika Kyselicová (475),

loročný majster SR J. Pešta. Za−
hanbiť sa nedali  seniori, z kto−
rých prvé štyri priečky si podeli−
li: 1. Pavel  Paulečko, 2. Ľubo−

6. Kristína Diabelková (450), 8.
Ivana Makovníková (437), 6. Ma−
rek Mihok (516), 7. Michal Svitek
(515) a 11. Ľuboš Svitek (511).

O. Kyselica, foto A. Nociarová

Z kolkárskych dráh


